
Algemene beschouwingen 2021 – 2022

Voorzitter, 

Laten we met de raad afspreken dat we Sliedrecht niet langer onderverdelen in Sliedrecht-

Zuid en Sliedrecht-Noord. Sliedrecht is één geheel en daar loopt toevallig de A15 en het spoor 

tussen door. Als we Sliedrecht gezond door willen laten ontwikkelen moeten we stoppen met 

het onderscheid maken tussen noord en zuid. Overal moeten dezelfde regels gelden want 

samen uit samen thuis. Winkels boven de A15 open op zondag dan moet dit gewoon voor heel 

Sliedrecht gelden. Geef de Sliedrechters de vrijheid om te mogen ondernemen op zondag dit 

geldt tevens voor de sluitingstijden voor de horeca. Laat dit de ondernemers nu is gewoon 

lekker zelf uitzoeken.

Slydregt.NU zal deze algemene beschouwingen gebruiken om vooruit te kijken en onze visie 

uiteen te zetten voor Sliedrecht richting 2030 nadat het college dit bij de vorige Kadernota 

heeft gedaan. Sliedrecht wordt aangesloten op een lightrailverbinding die gaat lopen naar 

Feyenoord City, deze lijn zal verder langs Papendrecht, Alblasserdam en Ridderkerk gaan. 

Sliedrecht zal ook een forse bijdrage leveren om de woningnood tegen te gaan. We gaan 

woningen bouwen in het stationsgebied dit moet dik en goedkoop gebeuren. Deze woningen 

zijn bedoeld als starterswoningen en sociale woningbouw. Het zal bestaan uit laagbouw geen 

Tienhoogflats. De Sliedrechter wil een huis met een tuin. Bij de waterberging willen wij dun 

en duur bouwen. Deze bouwkavels moeten vrij worden gegeven en naar eigen inzicht moet er 

gebouwd kunnen worden. Er zal wel landelijk gebouwd moeten worden ook hier gaan we niet 

de hoogte in. Tevens willen we bij de waterberging ook een strandje zien herrijzen met een 

horecagelegenheid. Het wordt tijd dat Sliedrecht ambitieus wordt. Geen woorden maar daden!

Het vergeven van sociale huurwoningen aan statushouders zal in 2030 ook tot de verleden tijd 

behoren wij zullen er vandaag de eerste aanzet toe geven om er een motie over in te dienen. 

Als mensen zich bij Woonkeus melden sluit men zich netjes aan in de rij en krijgt men een 

huurhuis toegewezen als men aan de beurt is. Slydregt.NU is erg benieuwd hoe het staat met 

onze motie over de woonplicht die aangenomen is bij de algemene beschouwingen van 2020. 

Kan de wethouder vertellen hoe het staat met de notitie, waarin wordt aangegeven hoe groot 

het probleem is dat huizen worden gekocht om deze dan weer te verhuren als verdienmodel 

zonder er zelf in te gaan wonen en hoe lokaal een woonplicht ingevoerd kan worden.
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Nu vragen natuurlijk bepaalde fracties zich af op welke energiebronnen zullen de 

Sliedrechters over 10 jaar hun huishouden laten draaien. Wij zeggen dat het een combinatie 

wordt van gas, waterstof en thorium. De Sliedrechter kan zelf de keuze maken met welke 

energiebron men aan de slag gaat. Windmolens en zonneweiden zullen in 2030 alweer 

massaal gesloopt worden in Nederland omdat men beseft dat dit net zo’n grote vergissing is 

zoals de Energiewende in Duitsland. Wel zullen er wel op veel daken van bedrijven en 

woningen en op geluidsschermen zonnepanelen zijn bevestigd. Sliedrecht zal ook schoner en 

groener worden qua beplanting. Daarnaast worden de sloten en singels goed onderhouden en 

wild onkruid op vluchtheuvels en parkeervakken in woonwijken is verleden tijd. Sliedrecht 

zal bij het afvalbeleid kiezen voor nascheiding en niet voor Diftar waarmee de omliggende 

gemeenten het schip mee ingaan. Helaas wil de huidige wethouder toch voor Diftar gaan 

daarom wil Slydregt.NU weten van de wethouder waarom de alternatieven niet eerst goed 

worden vergeleken met de effecten van dit systeem op korte, middellange en lange termijn?

In 2030 zal Sliedrecht ook een hotel tellen gevestigd langs de A15, in de nabijheid van de op- 

of afrit van de A15 in Sliedrecht-Oost. Niet op de plaats van Sportpark de Lockhorst, de 

voetbal en tennis handhaven we op de huidige plaats. Hun onderkomens zullen in 2030 

hypermodern zijn. De nieuwe raad zal in 2022 erkennen dat je best van koers mag veranderen 

als je niet wilt vastlopen op een zandbank. Naast een hotel zullen er ook diverse B&B’s zijn 

in Sliedrecht. Sliedrecht heeft zich dan namelijk op de kaart weten zetten als toeristische 

hotspot en zal als opstapplaats dienen voor de waterbus, rondvaarten en vaar-vistochten naar 

de Biesbosch. Daarnaast kan men vanuit Sliedrecht mooie fietstochten maken door de 

Alblasserwaard, het Eiland van Dordt en naar Gorinchem. Tot slot zal Sliedrecht bekend staan 

om haar interactieve Nationaal Baggermuseum met kenniscentrum. 

We streven ernaar om inzichtelijk te maken wat de gemeente doet met geïncasseerde 

heffingen en belastingen. De Sliedrechter moet kunnen terugvinden wat er met zijn betaalde 

ozb is gerealiseerd in het dorp. Ook zal in de komende collegeperiode de hondenbelasting 

worden afgeschaft al wordt dit niet lokaal besloten maar nationaal. Slydregt.NU is erg 

benieuwd hoe de wethouder deze misgelopen inkomsten wil gaan opvangen?
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De 3 pilaren van het gemeentebeleid zullen dus gaan bestaan uit wonen, werken en recreatie. 

Tot zover onze visie van Sliedrecht in 2030 nu gaan we over naar de hedendaagse ergernissen 

van de Sliedrechter die men liever vandaag dan morgen opgelost ziet voorzitter. 

In Sliedrecht wordt het plannen en uitvoeren van werkzaamheden door veel Sliedrechters 

ervaren als een groot drama. Heeft de gemeente het overzicht van deskundigheid hiervoor wel 

in huis? Even pas op de plaats en nadenken kan veel ergernis en geld besparen. Niet alles 

hoeft tegelijk open te liggen. Tot slot ergeren veel Sliedrechters zich aan het weggedrag van 

verkeershufters. Het weggedrag is ten hemel schreiend. Op de Stationsweg, Thorbeckelaan, 

Rembrandtlaan, 30 kilometerzones is het bar en boos. Bromfietsen en scooters rijden op 

fietspaden in plaats van op de rijbaan en bovendien met aanzienlijk hoge snelheden. Kunnen 

bedrijven die gebruik maken van maaltijdbezorgers hier om mee te beginnen worden 

aangesproken aangezien die zich hier ook veelvuldig schuldig aan maken. De grootgrutter op 

het Winklerplein heeft chauffeurs die regelmatig over het trottoir en fietspad rijden. De 

Sliedrechter ergert zich dood dat handhaving op dit vlak te wensen overlaat. 

Tot zover onze bijdrage voor de eerste termijn.
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